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INFORMACIÓ I REQUISITS PER A ORGANITZAR EL CURS DE 

NIVELL 0 

 

L’FCBQ ofereix el curs de Nivell 0 per a tècnics i per fer-ho agraeix la 

col·laboració dels clubs i/o entitats a l’hora de possibilitar que aquests es 

puguin dur a terme arreu del territori català. 

 

1. INFORMACIÓ GENERAL 

 

La informació que cal saber sobre el curs de Nivell 0 és la següent: 

 El Curs de Nivell 0 és el primer curs en l’itinerari federatiu que ha de 

cursar una persona per ser entrenador/a. 

 Té una durada de 30 hores presencials, 15 no presencials i 16 hores de 

la part complementaria (4 tallers de 4 hores cadascun). 

 Preferentment, l’FCBQ aprofita els períodes de Nadal (dies no festius), 

Setmana Santa (dies no festius) i estiu (finals de juny i juliol) per a 

realitzar el curs. 

 El format horari del curs pot ser: 

o Intensiu: 5 dies fent 7 hores cada dia (repartides 3 hores i mitja al 

matí i 3 hores i mitja a la tarda, s’inclou mitja hora a cada franja 

com a descans). 

o Matí: 10 dies fent 3 hores i mitja cada matí (s’inclou mitja hora de 

descans) 

o Tarda: 10 dies fent 3 hores i mitja cada tarda (s’inclou mitja hora 

de descans) 



 

 

 
2 

 

 El alumnes fan la inscripció a través de la pàgina web de l’FCBQ 

(www.basquetcatala.cat) o presencialment a la seu de l’FCBQ (Rambla 

Guipúscoa, 27. Barcelona) o a les diferents Federacions Territorials en 

horari d’atenció al públic. 

 L’entitat que col·labora en l’organització del curs ho fa de la part 

presencial (30 hores). La part no presencial i la part complementària 

tenen aspectes temporals i d’organització diferents. 

 El preu del curs és de 190€ la part presencial i no presencial i de 20€ per 

cada taller de la part complementaria. 270€ és el preu total del curs (part 

presencial + part no presencial + part complementaria). 

 Al curs també es poden inscriure alumnes que no siguin de l’entitat que 

col·labora en l’organització. Tot i així, sempre es prioritzarà que els 

alumnes que aporti l’entitat tindran preferència respecte els altres a 

l’hora de realitzar el curs a l’entitat. 

 El professorat i els continguts els proposa i aporta l’FCBQ. 

 El curs ha de tenir un nombre mínim de 25 inscripcions formalitzades per 

a poder-se iniciar. 

 En cas de tenir moltes inscripcions es farà més d’un grup sempre que 

l’entitat o club ho pugui assumir per infraestructura i recursos (veure 

requisits al punt 2). 

 

2. REQUISITS 

 

Amb l’objectiu principal d’oferir un curs de màxima qualitat, s’estableixen una 

sèrie de requisits indispensables que l’entitat ha de mirar de complir en la 

mesura que sigui possible. Els següents requisits són per cada grup. 

http://www.basquetcatala.cat/
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 Disposar d’una pista de bàsquet coberta i en bon estat. 

 Disposar de material per a la part pràctica (pilotes de bàsquet, cons, 

cercles...) 

 Disposar d’un equip categoria Pre – mini o Mini per fer la part pràctica 

(no tots els dies, només els dos últims). 

 Disposar d’una aula equipada amb cadires, taules, projector, ordinador i 

connexió a internet i amb bona sonoritat. 

 Determinar una persona responsable del club o entitat que col·labora en 

l’organització que estigui localitzable telefònicament durant el període de 

realització del curs i disponible en cas de qualsevol imprevist. 

 

3. SOL·LICITUD 

 

Per formalitzar l’ interès del club o entitat en col·laborar amb l’organització del 

Curs de Nivell 0 cal enviar un correu electrònic a formacio@basquetcatala.cat a 

l’atenció de Ferran Anguera, Responsable de l’Àrea de Formació de l’FCBQ. 

 

4. COMUNICACIÓ 

 

L’FCBQ està a disposició de tot allò que requereixi el club o entitat 

col·laboradora en l’organització del curs. Per qualsevol dubte podeu contactar 

amb la Federació Catalana de Basquetbol a través del correu electrònic 

(tecnic@basquetcatala.cat) o del telèfon (93.396.66.45) en horari d’atenció al 

públic. 
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